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Inleiding
Welke voordelen heeft het voor gemeenten om klanten met een uitkering toe te staan 
parttime ondernemer te worden? En wat hebben klanten er zelf bij te winnen? Hoe zorg 
je ervoor dat de uitvoering op rolletjes loopt? Dit zijn vragen die gemeenten moeten 
beantwoorden wanneer ze een regeling voor parttime ondernemers opzetten. Deze 
werkwijzer helpt hen om dat methodisch aan te pakken.

Steeds vaker helpen gemeenten mensen met een bijstandsuitkering om ondernemer te worden. Het Besluit bijstand-
verlening zelfstandigen 2004 (Bbz) is daarbij een belangrijk middel. Maar niet iedereen voldoet aan de voorwaarden van 
het Bbz. Vooral de levensvatbaarheidseis is vaak een te hoge drempel. Daarom staan sommige gemeenten ook toe dat 
bijstandsgerechtigden met een aanvullende WWB-uitkering in deeltijd aan de slag gaan als ondernemer. Gemeenten 
hanteren voor deze groep verschillende termen zoals marginaal zelfstandigen, deeltijdzelfstandigen of hebben het over 
bescheidenschaalregelingen. In deze werkwijzer spreken we van parttime ondernemers.

Parttime ondernemerschap biedt kansen
Parttime ondernemerschap biedt zowel bijstandsgerechtigden als de gemeente kansen. De ondernemers kunnen weer 
van betekenis zijn en verdienen zelf een deel van hun inkomen. Voor de gemeente is het voordeel dat de parttime 
ondernemers de druk op het inkomensdeel van bijstandsbudgetten verminderen en hun kans op re-integratie naar werk, 
zelfstandigheid of het Bbz vergroten. Ook dragen kleine ondernemingen bij aan de lokale economie van de gemeente. 

Een goede uitvoering voorkomt problemen met parttime ondernemerschap 
In de praktijk lopen gemeenten soms echter tegen uitvoeringsproblemen aan. Onduidelijk beleid, slechte afspraken met 
de ondernemer in spe of gebrek aan interne afstemming werken in de hand dat ondernemers zich niet aan de regels 
houden. En dat kan leiden tot schulden of misbruik van de regeling. Een goede uitvoering van de regeling voorkomt 
dergelijke problemen. De Werkwijzer parttime ondernemers bundelt kennis en ervaringen van gemeenten die al langer 
werken met een regeling voor parttime ondernemers. Die informatie helpt beleidsmedewerkers en managers van 
gemeenten om weloverwogen te beslissen of ze zo’n regeling in het leven willen roepen en hoe ze die kunnen vormgeven. 
Klantmanagers krijgen een beeld van het werkproces en hun rol daarbij en van de achtergrond van de verschillende 
voorwaarden waaraan parttime ondernemers zich moeten houden.

De werkwijzer versterkt vakmanschap en methodisch werken
Deze werkwijzer maakt deel uit van het Programma Vakmanschap van Divosa, een programma om methodisch werken 
binnen de sociale zekerheid te stimuleren. De werkwijzer is gebaseerd op kennis en ervaring van de gemeenten Deventer, 
Groningen, Helmond, Maastricht, Rotterdam, Tilburg en Zwolle. 

De werkwijzer wordt aangepast aan praktijkervaringen en nieuwe ontwikkelingen
De Werkwijzer parttime ondernemers geeft een aanzet tot het vastleggen van kennis en ervaringen rond het onderwerp 
parttime ondernemerschap. Dit document wordt verfijnd op grond van bijeenkomsten over dit onderwerp en bijgewerkt 
als er zich relevante ontwikkelingen voordoen. Correcties en aanvullingen vanuit de uitvoeringspraktijk zijn van harte 
welkom. Stuur je feedback naar hbrink@divosa.nl.

Leeswijzer
Hoofdstuk 1 gaat kort in op de situatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt en schetst welke kansen parttime 
ondernemerschap de gemeente en parttime ondernemers biedt. Rond parttime ondernemerschap ligt weinig vast. 
Gemeenten moeten dus beleidskeuzes maken, vooral over de voorwaarden waaronder een parttime ondernemer aan de 
slag kan. Die keuzes behandelen we in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 belicht de belangrijkste elementen van het werkproces 
en keuzes bij de uitvoering. Tot slot staan we in hoofdstuk 4 stil bij de manier waarop gemeenten kunnen bepalen of het 
beleid een succes is.

mailto:hbrink%40divosa.nl?subject=
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Hoofdstuk 1 
Parttime ondernemerschap

Wat levert parttime ondernemerschap in de bijstand op? Dit hoofdstuk laat zien dat het 
zowel voor de ondernemer zelf als voor de gemeente voordelen biedt. Op de korte termijn 
kan iemand zelf voor een deel van zijn inkomen zorgen. Op de langere termijn verhoogt 
het de kans op uitstroom naar werk of zelfstandig ondernemerschap. Wel zijn aan 
parttime ondernemerschap risico’s verbonden.

Voor sociale diensten vormen parttime ondernemers een aparte groep. Ze vallen niet onder het Bbz omdat duidelijk is 
dat het bedrijf niet op korte termijn levensvatbaar is. Het Bbz heeft per slot van rekening tot doel zelfstandigen volledig in 
hun eigen levensonderhoud te laten voorzien. Parttime ondernemers zijn ook een vreemde eend in de bijt van de WWB, 
die vooral gericht is op werk in loondienst. Sommige gemeenten bieden dan ook helemaal geen ruimte voor parttime 
ondernemerschap; klanten hebben of een bijstandsuitkering of een Bbz-uitkering. Toch is er veel voor te zeggen.

Parttime ondernemerschap speelt in op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt
De context van parttime ondernemerschap naast een uitkering is de onderkant van de arbeidsmarkt. 

‘De onderkant van de arbeidsmarkt is onzeker: vaker flexibel en vaker in deeltijd. Meestal is het inkomen onder de 
bijstandsnorm en is er weinig inkomenszekerheid. Als we naar de bijstand kijken zien we dat er ongeveer 70.000 
personen per jaar uitstromen waarvan ongeveer 7% (bijna 5000) naar zelfstandigheid en ongeveer 38% (meer 
dan 26.500) naar werknemerschap. Ongeveer 40% van de uitstroom is niet-arbeidsmarktgerelateerd, dan vervalt 
het recht op bijstand bijvoorbeeld omdat mensen gaan samenwonen of met pensioen gaan. 

Volledige uitstroom uit de bijstand is voor veel uitkeringsgerechtigden een brug te ver. Gedeeltelijke uitstroom  is 
voor hen makkelijker (kleinere sprong). De kans op een betere baan is veel groter als iemand al een baan heeft.  
Het levert gemeenten dus waarschijnlijk meer op om een grote groep mensen in deeltijd aan het werk te helpen 
dan een klein deel volledig te laten re-integreren.’

Ronald Dekker, arbeidseconoom van de universiteit van Tilburg

Parttime ondernemerschap kan dus een opstapje vormen naar volledig ondernemerschap of een fulltime baan.
 

‘Parttime ondernemer, meerdere baantjes, als zelfstandige én regulier aan de slag. Wen er maar aan als gemeente. 
Als gemeente kun je zeggen: dit kan en dit moet, maar burgers kiezen hun eigen weg, hun olifantenpaadjes. Het 
is de kunst om als gemeente in te spelen op die veranderingen. 

Welke olifantenpaadjes zijn interessant? Zorg ervoor dat de klantmanagers in staat zijn om te gaan met parttime 
ondernemerschap en geef ze de ruimte voor maatwerk. Laat klantmanagers hun kennis, durf en flexibiliteit 
vergroten. Betere dienstverlening en meer klantcontacten leiden tot vrijwillig stopzetten van de uitkering, re-
integratie naar arbeidsmarkt en activering en  opsporing van  fraude.’

Menno Fenger, bestuurskundige van de universiteit Rotterdam 

Parttime ondernemerschap heeft voordelen voor de gemeente
Parttime ondernemerschap biedt gemeenten belangrijke voordelen. Op de korte termijn kan het de druk op het 
inkomensdeel van hun budget verminderen. Als tien klanten met een bijstandsuitkering van € 900 per maand een jaar 
lang de helft van dat bedrag zelf verdienen, scheelt dat de gemeente € 45.000 op jaarbasis. 

Op de langere termijn vergroten parttime ondernemers hun kansen op uitstroom als zelfstandige of in loondienst. Door 
parttime ondernemen mogelijk te maken, sluit de gemeente aan op de eigen kracht van de uitkeringsgerechtigden. Ze 
worden actiever, bouwen hun netwerk uit en versterken hun vaardigheden. 

Bij de gemeente Zwolle bleek parttime ondernemen vooral een opstapje naar loondienst. 40% van de parttime 
ondernemers vond een baan. De gemeente neemt aan dat dit vooral komt doordat ze actiever gingen netwerken.

Het parttime ondernemerschap levert daarnaast ook een bijdrage aan het economische klimaat van de gemeente. Het 
maakt de gemeente levendig en divers.

Parttime ondernemerschap biedt kansen aan klanten
Bijstandsgerechtigden gaan niet meer verdienen als parttime ondernemer. Wat schieten zij er dan mee op? Het parttime 
ondernemerschap biedt ze de kans direct aan de slag te gaan met werk dat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. 
Ze kunnen weer van betekenis zijn en een deel van hun inkomen zelf verdienen, al dan niet als onderdeel van een re-
integratietraject.

‘Het voelde niet goed te leven van het geld van een ander, van de maatschappij, ik voelde me een profiteur. Ik  
vind het zo fijn dat ik nu eindelijk iets terug kan doen, dat ik een deel van mijn inkomen zelf verdien. Het tuinieren 
heb ik altijd als hobby gezien, ik houd van het buitenleven en de mooie bloemen die bloeien. Dat ik nu mijn  
hobby heb omgezet in het werken als hovenierster, en dat ik dit in alle rust kan uitvoeren, dat geeft me een positief 
gevoel (…).
In mijn zoektocht naar een echte baan werd ik telkens afgewezen, ik was niet goed genoeg, het lukte me niet. Nu 
ben ik wel goed genoeg, ik voel me weer waardevol.’

Klanten werken aan hun (financiële) zelfstandigheid en zelfredzaamheid en krijgen hiermee ook meer zelfrespect. Ook 
het zakelijke en sociale netwerk van de klant wordt groter, waardoor ze meer kans krijgen om niet meer afhankelijk te zijn 
van de uitkering.  
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Hoofdstuk 2
Beleidskeuzes
Een eerste vereiste voor een goede regeling voor parttime ondernemers is een helder 
beleid. Wat zijn de doelen, doelgroepen en voorwaarden van de regeling? Binnen de kaders 
van de WWB – het hoofddoel is economische zelfstandigheid – hebben gemeenten veel 
beleidsvrijheid. Dat blijft ook zo na de invoering van de Participatiewet in 2015. 

Voor een effectieve regeling moet een gemeente in ieder geval de volgende vragen beantwoorden: 
> Welke doelen willen we bereiken met parttime ondernemerschap?
> Welke klanten mogen parttime ondernemer worden?
> Wijzen we klanten zelf op de mogelijkheid van parttime ondernemerschap?
> Welke eisen stellen we aan de haalbaarheid van een parttime onderneming?
> Welke voorwaarden verbinden we aan de regeling?
> Hoe hangen parttime ondernemerschap en re-integratieverplichtingen samen?
> Hoe voorkomen we concurrentievervalsing?
> Wie voert de regeling voor parttime ondernemers uit?
> Hoe leggen we afspraken vast, als beschikking of als contract?
> Hoe worden de inkomsten bepaald en verrekend?
> Hoe maken we parttime ondernemerschap aantrekkelijk?

De gemeente hoeft geen verordening over parttime ondernemen te maken, maar kan de beleidskeuzes ook kenbaar 
maken in de vorm van een beleidsplan of beleidsregels. Regels zijn duidelijker, maar laten soms minder ruimte voor de 
uitvoering.

We gaan nu nader in op deze vragen.

Welke doelen willen we bereiken met parttime ondernemerschap?
De belangrijkste vraag is wat de gemeente met parttime ondernemerschap in de bijstand wil bereiken. De gemeente kan 
voor parttime ondernemerschap drie hoofddoelen formuleren. Een combinatie van alle drie de doelen is natuurlijk ook 
mogelijk: 

1. Parttime ondernemerschap is een instrument voor uitstroom als zelfstandige of doorstroom naar het Bbz.
2. Parttime ondernemerschap is een instrument voor re-integratie; uitstroom naar loondienst.
3. Parttime ondernemerschap is een vorm van sociale activering waarmee de klant een deel van de uitkering terugverdient. 

Voor gemotiveerde klanten die het in zich hebben om uiteindelijk volledig als zelfstandige in hun inkomen te voorzien, 
is parttime ondernemen het voorportaal voor het Bbz (maar niet de voorbereidingsperiode waarvan in het Bbz sprake 
is). Voor andere klanten is parttime ondernemerschap een re-integratie-instrument: ze nemen weer deel aan het 
maatschappelijk verkeer om vertrouwen in eigen kunnen te krijgen. Ze moeten daarnaast zoeken naar een baan in 
loondienst. In de praktijk werkt dit goed. Klanten breiden hun netwerk uit en solliciteren niet vanuit een uitkering maar 
vanuit een parttime onderneming. Voor een andere groep klanten is een baan in loondienst geen optie, bijvoorbeeld 
vanwege hun hoge leeftijd, lagere opleiding of medische beperking. Juist voor hen is parttime ondernemerschap een 
goede manier om naar hun vermogen te participeren. Daarmee verdienen ze een deel van de uitkering terug. In dit geval 
is parttime ondernemerschap vaak een eindstation en geen tussenstap naar volledige uitstroom.

‘Deeltijdwerk of parttime ondernemen moet wel aantrekkelijk gemaakt worden. Vanuit economisch perspectief 
betekent dat dat er een incentive (beloning) moet zijn. Wat levert het de bijstandsgerechtigde op en is dat meer 
dan het kost? Parttime ondernemerschap als eerste stap om het beroep op de bijstand te verminderen is geen 
maatregel van grote aantallen. Het beoogde effect (gedeeltelijke uitstroom) wordt waarschijnlijker wanneer de 
inkomsten uit onderneming niet volledig worden gekort op de uitkering.’

Ronald Dekker, arbeidseconoom van de universiteit van Tilburg

Parttime ondernemerschap heeft ook risico’s
Parttime ondernemerschap biedt dus zowel de gemeente als uitkeringsgerechtigden voordelen. Alle reden dus om 
parttime ondernemen te stimuleren. Maar dan moet de gemeente de regeling wel goed vormgeven. In de praktijk doen 
zich vaak problemen voor door onduidelijke afspraken tussen de gemeente en de parttime ondernemer of slechte 
onderlinge afstemming van verschillende afdelingen of professionals die bij de uitvoering betrokken zijn. 

Voorbeelden van onwenselijke situaties 

Probleemsituatie 1: ondeugdelijke administratie 
De gemeente gaf een klant die al marktkoopman was op de zwarte markt van Beverwijk toestemming om in de 
bijstand parttime ondernemer te blijven. Bij controle van de jaarcijfers bleek zijn voorraad jaarlijks toe te nemen 
terwijl de omzet niet steeg. De marktkoopman kon niet met kassabonnen of een verkoopadministratie aantonen 
hoe hij zijn omzet verwierf. Ook had hij geen goede voorraadadministratie waaruit bleek welk gedeelte van de 
voorraad hij had verkocht of hoe zijn voorraad was opgebouwd. 

Probleemsituatie 2: verzwegen inkomsten
Een klant kreeg bijzondere bijstand om een training te volgen om daarna als cursusleider aan de slag te kunnen. 
Als de gemeente na de training contact met hem opneemt, zegt de klant dat hij nog maar net  als cursusleider net 
aan het werk is en dat het nog wel even gaat duren voordat hij hier geld mee gaat verdienen. Na een jaar blijkt dat 
de klant zich al vóór dat gesprek bij de Kamer van Koophandel had ingeschreven en een voorschot op zijn facturen 
heeft gekregen. De klant heeft dat niet doorgegeven en verweert zich met het argument dat de gemeente beter had 
moeten controleren omdat die had kunnen weten dat hij als ondernemer aan de slag zou gaan.

Probleemsituatie 3: te hoge kosten
Een parttime ondernemer bracht op zijn omzet van 16.000 euro ook 16.000 euro aan bedrijfskosten in mindering. 
Hierdoor hoefde hij geen inkomsten te verrekenen met zijn uitkering. Later bleek dat deze ondernemer een auto 
geleased had die hem maandelijks 270 euro zou kosten. Toen de gemeente hier onmiddellijk op reageerde, deed 
de ondernemer afstand van de aanvullende uitkering. 

Een gemeente die niet duidelijk maakt wat er van de ondernemer wordt verwacht, kan niet van parttime ondernemers 
verwachten dat ze zich aan de regels houden. Het gevolg kan zijn dat ondernemers schulden maken of fraude plegen, 
waardoor de gemeente inkomsten misloopt. Gemeenten kunnen deze problemen voorkomen door de juiste beleids- en 
uitvoeringskeuzes te maken. De volgende twee hoofdstukken gaan daarop in.

Bekijk voor meer achtergronden bij dit hoofdstuk de korte videosamenvattingen van presentaties van Ronald 
Dekker en Menno Fenger over parttime ondernemers.

http://youtu.be/Kf5-T4NkUh8
http://youtu.be/Kf5-T4NkUh8
http://youtu.be/7faiJNZrpG4


10 11

boven de bijstandsnorm. Het is aan gemeenten hoe ze concurrentievervalsing toetsen en hoe zwaar deze toets is. Het 
belangrijkste is om klanten duidelijk te maken dat de gemeente regelmatig controleert of hun tarief marktconform is.

Wie voert de regeling voor parttime ondernemers uit?
Sommige gemeenten laten intake, advies, begeleiding en controle van parttime ondernemers uitvoeren door de klant-
managers die ook de WWB uitvoeren. Bij andere gemeenten door het (regionale) zelfstandigenloket dat ook het Bbz 
uitvoert. Er zijn ook allerlei combinaties mogelijk. Het is goed om hier in het beleidsplan aandacht voor te hebben. We 
komen hier in hoofdstuk 3 op terug. 

Hoe bepaalt en verrekent de gemeente inkomsten van de parttime ondernemer?
Om te kunnen bepalen welke inkomsten ondernemers hebben, moeten gemeenten ervoor zorgen dat ze een 
controleerbare en verifieerbare boekhouding hebben. Het helpt de parttime ondernemer te verplichten om een zakelijke 
bankrekening te openen. 

De gemeente Zwolle heeft een administratiehulpmiddel in Excel gemaakt dat het voor ondernemers makkelijk 
maakt om de omzet bij te houden, kosten in te voeren en aangifte omzetbelasting doen. Klanten geven hiermee 
maandelijks hun inkomsten door en krijgen inzicht in hun belastingverplichtingen.

Vaak brengen gemeenten de winst (omzet min kosten) in mindering op de uitkering. Daarom proberen parttime 
ondernemers die winst zo laag mogelijk te houden door hoge kosten op te voeren. Dat is logisch. Als gemeente kun je 
daarmee omgaan door alleen aantoonbare en reële kosten te accepteren.

Reële kosten
Reële kosten moeten een zakelijk doel hebben en rechtstreeks te herleiden zijn naar de omzet. Dat geldt bijvoorbeeld wel 
voor reiskosten (onderbouwd met een autokilometerregistratie of reisoverzicht van een ov-chipkaart) of de kosten van 
training, coaching en zakelijke mobiele telefoon. Kosten die niet-ondernemers ook hebben zoals internet of privételefoon 
vallen hier niet onder. De gemeente accepteert in het algemeen ook geen hoge of langlopende kosten zoals:

> representatiekosten (congressen, acquisitielunch, kennismakingsborrels)
> computers, tablets en printers
> kantoorhuur en leasekosten van auto’s 

De gemeente kan dergelijke kosten beperken door eisen te stellen aan de maximale hoogte of aard van investeringen of 
door een vast percentage van de omzet als kosten op de winst in mindering brengen. Als dat 40% is brengt de gemeente 
voor een omzet van € 100 op de uitkering € 60 in mindering.

Wanneer verrekenen?
Denk ook na over het moment van verrekenen. Door maandelijks te verrekenen lopen ondernemers weinig kans op 
onaangename verrassingen. Maar het kost de ondernemers en de gemeente wel veel tijd. Het is efficiënter wanneer de 
gemeente jaarlijks verrekent op basis van een maandelijks fictief bedrag. Dat vraagt wel weer om alertheid van beide 
partijen. Een combinatie van maandelijkse en jaarlijkse verrekening biedt veel zekerheid maar is ook arbeidsintensief. 
Wat de juiste keuze is hangt ook samen met de manier waarop de gemeente de begeleiding van de parttime ondernemer 
organiseert.

Een man van 58 jaar uit Groningen is opgeleid tot leerkracht. Hij heeft ooit voor de klas gestaan als invalkracht, 
maar kon het werk en de bijbehorende verantwoordelijkheid niet aan. Daarna volgde hij een opleiding aan Minerva 
(kunstacademie). Nu gebruikt hij beide opleidingen. Hij is actief als kunstenaar en geeft keramiek- en zangles. Hij 
doet dat ongeveer 20 uur per week en verdient daarmee € 6.000 per jaar. 

Welke klanten mogen parttime ondernemer worden?
Denk na wie je wel en niet toelaat tot het parttime ondernemerschap: nieuwe of bestaande uitkeringsgerechtigden, 
klanten met of zonder arbeidsplicht. Motiveer dat ook. Een klantmanager in de spreekkamer moet aan klanten uit kunnen 
leggen waarom ze er wel of niet voor in aanmerking komen.

Wijzen we klanten zelf op de mogelijkheid van parttime ondernemerschap?
Om zich te kunnen aanmelden voor het parttime ondernemerschap moeten klanten wel weet hebben van de regeling. 
Vaak is de informatievoorziening over parttime ondernemerschap zeer beperkt. Een gemeente kan ook besluiten om 
klanten die zich melden voor een uitkering of die al een uitkering hebben zelf op de mogelijkheid attent te maken.

Welke eisen stellen we aan de haalbaarheid van een parttime onderneming?
Het staat de gemeente vrij om eisen stellen aan de haalbaarheid van een onderneming: de ondernemer en de gemeente 
moeten er iets mee opschieten. Als de competenties van de ondernemer of het ondernemersidee tekortschieten, kan de 
gemeente besluiten de onderneming niet toe te staan. Deze toets gaat niet zover als het levensvatbaarheidscriterium van 
het Bbz. Is er een gerede kans dat de ondernemer een deel van zijn uitkering zelf terugverdient en dat de ondernemer 
zich ontwikkelt, dan is een parttime onderneming per definitie haalbaar. Als de ondernemer na een samen afgesproken 
periode onvoldoende inkomsten genereert, trekt de gemeente de toestemming voor het parttime ondernemerschap in. 

Welke voorwaarden verbinden we aan de regeling?
Om fraude en misbruik te voorkomen moeten gemeenten goede afspraken maken met parttime ondernemers. Denk 
bijvoorbeeld aan de volgende voorwaarden:

> Ze zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
> Ze melden werkzaamheden bij de sociale dienst.
> Ze moeten voor de branche passende tarieven hanteren.
> Ze maken geen aanspraak op zelfstandigenaftrek, mkb-aftrek of startersaftrek.
> Ze mogen alleen kosten aftrekken die gerelateerd zijn aan het werk.
> Ze mogen geen grote investeringskosten maken of langlopende verplichtingen aangaan voor bijvoorbeeld een
 leaseauto.
> Ze moeten een aparte bedrijfsrekening hebben en een deugdelijke boekhouding bijhouden.
> Ze moeten rekening houden met belasting (bijv. btw) en maandelijks inkomsten (met aftrek kosten) doorgeven. 

Hoe hangen parttime ondernemerschap en re-integratieverplichtingen samen?
Zolang klanten kans maken op regulier werk in loondienst mag parttime ondernemerschap dat niet belemmeren. De WWB is 
per slot van rekening bedoeld als vangnet. Dat betekent dus dat klanten naast hun parttime ondernemerschap ook parttime 
moeten solliciteren en passend werk aanvaarden. Gemeenten leggen in hun beleidsplan vast hoe ze hiermee omgaan.  
 
Hoe voorkom je concurrentievervalsing?
De essentie van ondernemers is dat ze hun werkzaamheden voor eigen rekening en risico uitvoeren. Als de gemeente 
het inkomen van parttime ondernemers aanvult, kan dat concurrentievervalsing in de hand werken (en dus andere 
ondernemers in de problemen brengen). De ondernemer kan diensten tegen lagere tarieven aanbieden. Daar staat 
tegenover dat parttime ondernemers in het nadeel zijn omdat ze niet kunnen investeren. Vermogen of inkomen is al snel 
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Hoofdstuk 3
Uitvoering van de regeling
Goed beleid alleen is niet voldoende voor een effectieve regeling voor parttime 
ondernemers. De gemeente moet ook zorgen voor een goede inrichting van het proces dat 
klanten doorlopen en de juiste uitvoeringskeuzes maken.

Inrichting van het proces
De uitvoering van een regeling voor parttime ondernemers verloopt globaal in zes stappen:

1. Een klant laat weten als (parttime) ondernemer aan de slag te willen.

2. Informatief gesprek
 De klantmanager vertelt de aanstaande ondernemer wat parttime ondernemen is en hoe het proces verloopt om 

daarvoor toestemming te krijgen. De klant krijgt huiswerk als voorbereiding voor het volgende gesprek.

3. Doelgesprek
 De klant en klantmanager stellen samen vast wat in dit geval het doel is van het parttime ondernemerschap en maken 

afspraken over voorwaarden en inkomsten.

4. Diagnose haalbaarheid
 De klantmanager controleert of de onderneming de gemeente en de ondernemer genoeg oplevert, of de ondernemer 

de benodigde basiscompetenties heeft en of er geen sprake is van concurrentievervalsing.

5. De klantmanager legt de afspraken vast in een contract of beschikking.

6. Begeleiding en controle
 Zolang klanten als parttime ondernemer aan de slag zijn controleert de gemeente of ze zich aan de afspraken blijven 

houden. In veel gevallen krijgen parttime ondernemers ook begeleiding van de gemeente.
 Hierboven wordt degene die alle stappen van het proces uitvoert klantmanager genoemd. Verderop in dit hoofdstuk 

zullen we zien dat ook andere professionals zoals medewerkers van het zelfstandigenloket sommige stappen voor 
hun rekening kunnen nemen.

We lichten stappen 2 t/m 6 nu kort toe. 

Het informatieve gesprek
De klantmanager vertelt in het kort wat het beleid van de gemeente is. Ook schat de klantmanager in hoe serieus en 
gemotiveerd klanten zijn en of ze op den duur in aanmerking kunnen komen voor een Bbz-aanvraag. Klanten krijgen 
informatie over het beleid van de gemeente mee en huiswerkopdrachten voor het volgende gesprek. Het huiswerk kan 
bijvoorbeeld inhouden dat ze hun cv up-to-date maken en een mini-ondernemersplan schrijven. Tilburg werkt met zo’n 
plan, waarbij de potentiële ondernemer op drie A4’tjes toelichting geeft op ondernemersidee, dienst of product, de 
markt, doelgroepen, investeringen en tarief.

Beschikking of contract?
Gemeenten moeten afspraken met de ondernemer goed vastleggen. Een contract waaraan beide partijen zich verplichten 
werkt voor de ondernemer motiverender dan een eenzijdige beschikking.  

Welke incentives zetten we in?
Om parttime ondernemerschap aantrekkelijker te maken kunnen gemeenten incentives (beloningen) inbouwen in de 
regeling. De WWB verbiedt een beloning in de vorm van geld. Maar gemeenten mogen wel andere beloningen aanbieden. 
Ze kunnen de ondernemer bijvoorbeeld ontheffen van arbeidsverplichting, zorgen voor een werkruimte of extra kosten 
laten verrekenen, bijvoorbeeld van een laptop. 

‘Het blijft raar dat gemeenten het over verrekenen hebben. Zou het niet logischer zijn om te praten over aanvullende 
uitkering? Ik heb nog een aanvullende uitkering van. Dat zou als een soort barometer kunnen gaan functioneren. 
Elke keer een stapje dichter richting zelfredzaam.’
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Het doelgesprek
Bij het doelgesprek brengt de klantmanager in kaart waarom de klant parttime ondernemer wil worden en welk doel 
de gemeente en de ondernemer met het ondernemerschap willen bereiken. Wat denkt de klant nodig te hebben om te 
starten en om succesvol te worden? De klant kan als ondernemer ervaring willen opdoen, zelf geld willen verdienen of 
een bijdrage willen leveren aan de maatschappij. Als hulpmiddel voor het formuleren van doelstellingen kan een 5w-plan 
dienen (waarom – wie – wat – wanneer – waar).

De diagnose haalbaarheid
De klantmanager toetst of de onderneming haalbaar is. De belangrijkste eis is dat de onderneming zowel voor de 
ondernemer als de gemeente iets oplevert. De parttime ondernemer hoeft niet helemaal in het eigen levensonderhoud 
te voorzien (levensvatbaarheid Bbz), maar wel voor een deel.

Ook toetst de klantmanager of de klant de basiscompetenties heeft om ondernemer te zijn of die kan ontwikkelen. 
Hier moet niet te zwaar aan worden getild: kan de klant zich aan afspraken houden en een goede administratie voeren, 
eventueel met wat coaching? Ten slotte toetst de klantmanager of de onderneming niet leidt tot concurrentievervalsing. 
Zijn de tarieven wel marktconform? 

Afspraken vastleggen
Als de haalbaarheid is vastgesteld, maakt de klantmanager afspraken met de ondernemer en legt die vast in de vorm 
van een contract of een beschikking. De klantmanager verzekert zich ervan dat de ondernemer de voorwaarden heeft 
begrepen. Essentieel in deze fase is dat de zelfstandige parttime sollicitatieplicht blijft houden en algemeen geaccepteerde 
arbeid moet accepteren.  Dat geldt niet wanneer het parttime ondernemerschap alleen is bedoeld voor sociale activering 
en het terugverdienen van een deel van de uitkering. In zo’n geval wordt de klant ontheven van de sollicitatieplicht.  

Begeleiding en controle
De kracht van parttime ondernemen is dat klanten iets gaan doen wat ze erg motiveert. Door de begeleiding maakt 
de gemeente hun dat zo makkelijk mogelijk. Bijvoorbeeld met ondersteuning van de administratie. Ook is het handig 
als de gemeente hen aan een werkruimte helpt, bijvoorbeeld in leegstaande gemeentelijke gebouwen. Een parttime 
ondernemer mag zelf tenslotte geen langlopende huurverplichtingen aangaan. Als parttime ondernemers in hetzelfde 
gebouw zitten bevordert dat ook hun onderlinge contacten. 

‘Natuurlijk is alle informatie over ondernemen beschikbaar voor ondernemers maar telkens blijkt in de praktijk 
dat juist deze ondernemers wat betreft het ondernemen aan de hand genomen moeten worden. Ze hebben 
begeleiding nodig.’

Anita Pardijs, regionaal bureau zelfstandigen Zwolle

Een andere manier waarop een gemeente parttime ondernemers kan ondersteunen is coaching door (oud-)
onder nemers van een ondernemersklankbord of lokale ondernemersvereniging. Zie hiervoor ook de Werkwijzer 
Levensvatbaarheidsonderzoek en begeleiding Bbz.

In deze fase blijft de gemeente parttime ondernemers ook controleren. Houden ze zich aan de afspraken? Levert het 
parttime ondernemerschap genoeg op? Als blijkt dat het traject de gemeente veel kost (in menskracht) en weinig financieel 
voordeel biedt rijst de vraag of inzetten op loondienst meer perspectief biedt. Als dat zo is moet de klantmanager het lef 
hebben om het traject te beëindigen. 
Het traject stopt ook wanneer klanten een fulltime baan in loondienst krijgen, doorstromen naar het Bbz of als zelfstandige 
in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 

Uitvoeringskeuzes
Nadat is vastgesteld hoe de regeling rond parttime ondernemerschap eruitziet, moet de gemeente keuzes maken 
voor de uitvoering. In veel gemeenten zijn de uitvoering van re-integratie en het Bbz gescheiden. Re-integratie zit bij 
sociale zaken, het Bbz bij een (regionaal) zelfstandigenloket. Maar parttime ondernemers hebben met re-integratie én 
ondernemerschap te maken. Daarom is het niet goed mogelijk om deze regeling helemaal bij een van beide afdelingen 
onder te brengen. Voor een klantmanager is het lastig om ondernemers te begeleiden, voor een medewerker bij een 
zelfstandigenloket om de re-integratiekansen voor parttime ondernemers te benutten. Omdat klantmanagers altijd deels 
verantwoordelijk blijven voor de uitvoering van de WWB is hun inbreng essentieel. Ze hebben een belangrijke rol bij het 
screenen, begeleiden en controleren van parttime ondernemers. Een gemeente kan de regeling dus laten uitvoeren door: 

> het zelfstandigenloket in samenwerking met klantmanagers
> klantmanagers in samenwerking met het zelfstandigenloket
> gespecialiseerde klantmanagers met kennis van en ervaring op het gebied van ondernemen

Verder kan de gemeente een deel van de regeling uitbesteden aan externe adviseurs of een coöperatie van parttime 
ondernemers. 

Sinds 2013 bestaat in Breda Coöperatie de Vrije Uitloop, waarin parttime ondernemers samenwerken. Deze 
Scharrelondernemers (zoals ze zichzelf noemen) hebben een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt 
waardoor hun werk waarschijnlijk nooit voldoende inkomen oplevert om uit de bijstand te komen. Een deel van 
hun verdiensten doen ze via de coöperatie in een spaarpot om een opleiding of materiaal te betalen. De rest van 
de opbrengsten wordt uitgekeerd als winst, waardoor de deelnemers minder beroep op een uitkering hoeven te 
doen. De coöperatie verzorgt de administratie, de belastingaangiften en de afstemming naar de gemeente en 
fungeert als vraagbaak en ontmoetingsplaats voor de leden. 

Wanneer er verschillende afdelingen of professionals betrokken zijn bij de regeling van parttime ondernemerschap is het 
belangrijk om goed vast te leggen wie het voortouw neemt en te zorgen voor goede onderlinge afspraken en afstemming. 
In sommige gemeenten werken het zelfstandigenloket en klantmanagers al samen bij de uitvoering van het Bbz. De 
regeling voor parttime ondernemers kan daarbij dan aansluiten. Zie hiervoor ook de Werkwijzer Regionale samenwerking 
Bbz. In de Werkwijzer Selectie Bbz staat meer informatie over het werken met externe adviseurs.

Bekijk voor meer achtergronden bij dit hoofdstuk de korte videosamenvatting van een presentatie van Anita 
Pardijs over het begeleiden van parttime ondernemers en de interviews met Scharrelondernemers Creatieve 
Studio en Sacred Dance (http://www.youtube.com/watch?v=pYa3oUD2Wfc) van De Vrije Uitloop.

http://www.divosa.nl/sites/default/files/werkwijzer_levensvatbaarheidsonderzoek_en_begeleiding_bbz_juni2013.pdf
http://www.divosa.nl/sites/default/files/werkwijzer_levensvatbaarheidsonderzoek_en_begeleiding_bbz_juni2013.pdf
http://www.devrijeuitloop.nl/
http://www.divosa.nl/sites/default/files/werkwijzer_regionale%20_samenwerking_bbz.pdf
http://www.divosa.nl/sites/default/files/werkwijzer_regionale%20_samenwerking_bbz.pdf
http://www.divosa.nl/sites/default/files/20121231_Werkwijzer_Selectie_Bbz.pdf
http://youtu.be/i2vV7KBURKI
http://youtu.be/i2vV7KBURKI
http://youtu.be/pF2R07NxT1o
http://youtu.be/pF2R07NxT1o
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DpYa3oUD2Wfc
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Hoofdstuk 4
Het evalueren van de regeling
De gemeente heeft het beleid voor parttime ondernemers vastgesteld en de uitvoering 
vormgegeven, maar heeft de regeling ook het beoogde effect? Dat is alleen te achterhalen 
door regelmatig te evalueren. 

Methodisch werken vereist dat de gemeente controleert of de regeling voor parttime ondernemers effectief is en wat 
die oplevert. Daarom evalueert de gemeente niet alleen de voortgang van de individuele ondernemer, maar ook het 
gemeentelijke beleid zelf. 

Gemeenten kunnen met de regeling voor parttime ondernemers aansturen op uitstroom als zelfstandige of doorstroom 
naar Bbz, uitstroom naar een baan of sociale activering en een deel van de uitkering terugverdienen. Om te bepalen in 
hoeverre die doelen zijn behaald kunnen gemeenten bijvoorbeeld de volgende indicatoren gebruiken: 

> het percentage parttime ondernemers dat is doorgestroomd naar het Bbz
> het percentage ondernemers dat aan de slag is als zelfstandig ondernemer en niet meer afhankelijk is van de uitkering
> het percentage parttime ondernemers dat aan het werk is gegaan in loondienst
> het bedrag dat de parttime ondernemers per jaar verdienen (en dus de besparing op het I-deel)
> aantal gevallen van misbruik, fraude of schulden

De volgende indicatoren meten of nevendoelen zijn behaald en of de regeling efficiënt is:

> de voortgang op de Participatieladder 
> de bijdrage van de parttime ondernemers aan de lokale economie 
> de hoogte van investeringen (in tijd of geld) in de ondersteuning van parttime ondernemers

De gemeente kan daarnaast ook kijken naar ‘zachtere’, soms moeilijker in cijfers te vangen resultaten:

> verbetering van de gezondheid van de parttime ondernemers 
> toename van het inzicht van parttime ondernemers in hun kansen en mogelijkheden
> tevredenheid van parttime ondernemers over de ondersteuning van de gemeente

Regelmatig meten van de resultaten geeft inzicht in de effectiviteit van de regeling. De gemeente kan op basis van de 
uitkomsten de regeling waar nodig aanscherpen of veranderen.

Deze werkwijzer is een onderdeel van het Programma Vakmanschap 2014 van de VNG en Divosa, mede gefinancierd 
door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van dit programma is het versterken en stimuleren 
van methodisch werken binnen de sociale zekerheid.

Eerder verschenen de volgende vijf werkwijzers over de ondersteuning van (aspirant-)zelfstandigen:

> Werkwijzer Debiteurenbeheer Bbz 
> Werkwijzer Selectie Bbz
> Werkwijzer Regionale samenwerking Bbz
> Werkwijzer Levensvatbaarheidsonderzoek en begeleiding Bbz
> Werkwijzer Dienstverlening voor zelfstandigen met schulden inrichten
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